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 حتـــت رعاية وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشـــريعان تفتتح 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرضها التاسع عشر 
ملشاريع التصميم الهندسي وذلك غدا األربعاء في متام الساعة 
١٠ صباحـــا بقاعة  املرحوم فـــاروق برغش املطيري للمعارض 
مبنى ١٤خ الدور األرضي، بحضور مدير اجلامعة باإلنابة د.جواد 
بهبهاني وعميد الكلية د.طاهر الصحاف والعمداء املســـاعدين 
ورؤساء االقسام العلمية وأولياء أمور الطلبة وتستمر انشطة 

املعرض غدا األربعاء حتى الساعة ٨ مساء واخلميس ٢٧ يناير 
من الســـاعة ٨ صباحا حتى ٨ مساء. واكد مدير مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني بكلية الهندسة والبترول د.محمد الفيلكاوي 
ان الكلية تسعى الى االرتقاء العلمي واالكادميي للطلبة وذلك من 
خالل حتفيزهم على االبداع في مقررات التصميم الهندسي والتي 
يتم عرضها في نهاية كل فصل دراسي وذلك الطالع املهتمني في 

هذا املجال على املشاريع املتميزة للطلبة. 

 افتتاح معرض المشاريع التاسع عشر غدًا األربعاء «الهندسة»

 الجامعة المفتوحة: ٢٥٠ طالبًا وطالبة مهددون بالفصل لتغيبهم ٣ فصول متتالية
 آالء خليفة

  ذكـــر بيـــــــان صحافـــــــي صــــادر مـــن قســـم القبـــــول 
والتســـجيل فـــي اجلامعــــة العربيــــة املفتوحــــة أن نحــــو 
٢٥٠ طالبا وطالبـــــــة فــــي مختلف التخصصات معرضـــــون 
خلطـــــر شطـــــب قيدهـــم مــــن اجلامعـــــة حسب اللوائـــــح 
النافــــذة بســـبب انقطاعهم عن الدراسة ألكثر من ثالثة فصول 

متتاليــــة.

  ودعا البيان هؤالء الطلبة إلى ضرورة مراجعة مكتب التطوير 
الطالبي مبقر فرع اجلامعة العربية املفتوحة في منطقة خيطان 
قبل نهاية شهر يناير اجلاري لبحث حاالتهم ومعرفة مدى انطباق 
اللوائح واألنظمـــة اجلامعية عليهم والتي قد تؤدي إلى فصلهم 

من اجلامعة.
  وأضاف البيان أن تقاعس الطلبة عن املراجعة ســـيـــــؤدي 
إلـــــى ســـقوط حقهم في املطالبة بإعـــادة قيدهم منوها بأنـــه 

ميكنهــــــــم التقدم لاللتحاق مجددا باجلامعة في املســـتقبل مع 
إمكانية احتســــــــاب مقررات املتطلبـــــات اجلامعيـــــة العامة 

التي جنحـــــوا فيها.
  وأوضـــــح البيان أن قســـم القبول والتسجيل أعلـــــن ذلك 
فــي موقع اجلامعـــــة الرســـمي كما نشـــط مكتب التطويـــــر 
الطالبـــــي في االتصال بالطلبـــــة املنقطعني الســـتدعائهـــــم 
غير أن عـــــددا كبيرا منهم غير رقم هاتفه مما أدى إلـــــى تعذر 

االتصال بهــــم.
  وأكـــد البيان حـــرص إدارة فرع اجلامعـــة العربية املفتوحة 
علـــى التواصل مع الطلبــــة وتنويرهـــم باألنظمة والتعليمات 
وإتاحة كافة الفرص لهم ملتابعــــة دراستهم في اجلامعة ضمـــــن 
اللوائح السارية وذلك حتقيقا لرسالــــة اجلامعة في تقدمي تعليم 
جامعي بحال ميســـور وبجـــــودة عاملية للراغبني فيه على قدم 

املساواة. 

 عليهم مراجعة مكتب التطوير الطالبي قبل نهاية الجاري

 الجامعة: تقسيط المبلغ المخصوم من الموظفين 
  بحيث ال يتجاوز ربع الراتب .. و٩٠٪ التزموا بالدوام

 أكد املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد ان األمانة العامة باجلامعة 
أفادت بأن الغالبية العظمى من موظفي اجلامعة ملتزمون بالدوام الرسمي ومتفانون 
في العمل انطالقا من مضامني ميثاق العمل اجلامعي، مشيدة بدورهم الفعال وجهدهم 

الدؤوب في خدمة العملية التعليمية داخل أسوار اجلامعة.
  وأوضحت األمانة العامة باجلامعـــة بأن تطبيق نظام البصمة وفقا لقرار مجلس 
اخلدمـــة املدنية رقم (٢٠٠٦/٤١) أثبت خالل الفترة مـــن ٢٠٠٩/١٠/١ وحتى ٢٠١٠/٩/٣٠ 
والتي مت فيها تطبيق اخلصم، ان الغالبية العظمى من موظفي اجلامعة ملتزمة بالدوام 
الرســـمي والذين تصل نســـبتهم الى اكثر من ٩٠٪ حيث كان متوسط املبالغ التي مت 
خصمها ٢٢ دينارا، أما بنســـبة أقل من ١٠٪ من املوظفني الذين زاد متوســـط اخلصم 
عليهم عن هذا املبلغ فقد مت تقسيط املبلغ بحيث لم يتجاوز ربع الراتب. وأشارت الى 
ان هذه الرواتب التي مت خصمها هي حق للدولة ولم تسقط بالتقادم (خمس سنوات) 
مما يوجب قانونا خصمها من رواتبهم وفقا ألحكام القانون، وهو ما قامت به اجلامعة 
وذلك بتقسيط املبالغ املستحقة بحيث ال يتجاوز اخلصم نصف املرتب شهريا تطبيقا 
ألحكام قانون اخلدمة املدنية رقم (٢٠) والتي تنص على انه «ال يجوز إجراء خصم او 

توقيع حجز على املبالغ الواجبة األداء من احلكومة للموظف بأي صفة كانت اال وفاء 
لنفقة محكوم بها من القضاء او ألداء ما يكون مطلوبا للحكومة من املوظف بســـبب 
يتعلق بأداء وظيفته او الســـترداد ما صرف له بغير وجه حق، وال يجوز ان يتجاوز 
ما يخصم من املســـتحق للموظف في هاتني احلالتني على نصفه وتكون األولية لدين 
النفقة عند التزاحم»، مؤكدة ان البند الثالث من تعميم وزارة املالية رقم (٦) الصادر 
بتاريخ ١٩٩٨/٩/٩ بشـــأن حتصيل املبالغ املستحقة للجهات احلكومية على موظفيها، 
ينص على انه «يجوز للجهة احلكومية وبناء على طلب املوظف املدين جدولة املبالغ 
املســـتحقة على أقساط شـــهرية تعادل ١٠٪ من اجمالي الراتب او ١٠٪ من اصل الدين 
أيهما أكبر على اال يتجاوز القسط في جميع األحوال ٢٥٪ من صافي الراتب وعلى ان 
يبدأ االستقطاع من الشهر التالي إلثبات املبلغ املستحق بالسجالت». وأوضحت األمانة 
العامة ان ما أثير بشـــأن ان اجراءات اخلصم باطلة بأنه يســـتند الى الراتب احلالي، 
وليس وفقا لوقت اخلصم، فإن هذا املوضوع مت بحثه وسيتم اعادة ما مت من فروقات 
مالية الى مستحقيها، وبناء على ما تقدم تكون اجلامعة قد طبقت القانون على احلاالت 

املشار اليها دون جتاوز القواعد والقرارات الصادرة من مجلس اخلدمة املدنية. 

 د.حسان عبداجلادر 

 د.عبدالرزاق النفيسي ود.حمود املضف وعدد من العاملني بالهيئة في لقطة جماعية مع د.يعقوب الرفاعي 

 طلبة الكويت في أستراليا ناشدوا «التعليم العالي» العدالة 
في زيادة مخصصاتهم أسوة بزمالئهم في دول أخرى

 محمد هالل الخالدي
  أعرب الطلبـــة الكويتيون املبتعثون للدراســـة في 
اجلامعات األســـترالية عن رفضهم قرار وزارة التعليم 
العالي رقم ١٤١٤ بشأن زيادة رواتبهم مببلغ ١٠٠ دوالر 
فقط، وهو ما يعادل نسبة ٣٪ من إجمالي الراتب املخصص 
للطالب، الفتني إلى أن امللحق الثقافي للكويت في استراليا 
كان أعد تقريره لوزارة التعليم العالي بهذا الشأن، حيث 
خلص التقرير الذي استند لعدة دراسات اقتصادية دقيقة 
إلى أن رواتب طلبة استراليا جتب زيادتها بنسبة تتراوح 
ما بني ٢٠٪ و٤٠٪. وذكر الطالـــب دعيج عرب بالنيابة 

عن زمالئه الطلبة الكويتيني الدارســـني في استراليا أن 
التقرير خلص إلى أهمية هذه الزيادة بناء على أســـاس 
اقتصـــادي يتلخص في حدوث موجة ارتفاع األســـعار 
على االحتياجات األساسية واملعيشية والتي تعرضت 
لها أستراليا مؤخرا، وبالتالي، البد من أن يكون هناك ما 
يوائم هذا الغالء الذي يعاني منه الطلبة، مناشدا وزارة 
التعليم العالي، وعلى رأسها الوزيرة د.موضي احلمود 
إعادة النظـــر في هذا القرار املجحف بحق الطلبة الذين 

يواصلون حتصيلهم العلمي في أستراليا.
  وقال عرب: إن الفيضانات التي اجتاحت أستراليا في 

اآلونة األخيرة أصبحت متثل مؤشرا على احتماالت كبيرة 
حلدوث ارتفاع في أسعار املواد الغذائية واالستهالكية 
بصورة تتجاوز املبررات التي ذكرها تقرير امللحق الثقافي 
الكويتي، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مستقبل الطلبة 
الكويتيني الذين يعيشـــون بعيدا عن أوطانهم من أجل 
التحصيل الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة زادت معاشات 
الطلبة الكويتيني املبتعثني إلى الدول األخرى بنســـبة 
٢٠٪، في حني اكتفت بزيادة نسبة ٣٪ فقط على رواتب 
الطلبة املبتعثني إلى أســـتراليا، مما ميثل ازدواجية في 

املعايير في قرارات وزارة التعليم العالي. 

 زيادة ٣٪ ال تغني وال تسمن رغم أن تقرير الملحق الثقافي وضع مبررات لرفعها إلى ٤٠٪

 اتحاد التطبيقي يدعم تحركات 
رابطة التدريس لفصل القطاعين

 آالء خليفة
  قالت نائبة الرئيس لشؤون 
الطالبات في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ضحى محمد 
احلمادي إن االحتـــاد وبصفته 
ممثال عن كافة شـــرائح الطلبة 
يـــرى أن عملية فصل القطاعني 
باتت ضرورة ملحة ويجب البدء 
بتطبيقه فورا، مشـــيرة إلى أن 
هناك عراقيل كثيرة داخل أروقة 
الهيئة بســـبب تداخل القطاعني 
ويتسبب ذلك في عدم تنميتها 
وتعطيـــل قدرتها نحو التطور، 
مثمنة حتـــركات رابطة أعضاء 
هيئة التدريس الرامية لتطبيق 

عملية فصل القطاعني، كما توجهت بالشـــكر للجنة التعليمية على 
اهتمامهـــا ولقائها وفد الرابطة لفصل القطاعني، وخصت بالشـــكر 
رئيس اللجنـــة التعليمية النائب د.جمعـــان احلربش على تبنيه 
لتلك القضية التي تشغل بال طالب وطالبات الهيئة وأعضاء هيئة 
التدريس فيها على حد سواء، والذين يطمحون لتحقيق هذا املشروع 
الذي طال انتظاره، والذي سيكون مبثابة نقلة نوعية لكال القطاعني 
بعد فصلهما واستقاللية كل قطاع بذاته. وأكدت احلمادي أن االرتقاء 
بالهيئة ومخرجاتها لن يتحقق إال من خالل عملية الفصل، حيث ان 
اللوائح الدراســـية بالكليات تختلف عن لوائح قطاع التدريب وكل 
قطاع له قانون مستقل به، والهيكل التنظيمي للكليات يختلف عن 
هيكل التدريب، ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس مختلفة عن أعضاء 
هيئة التدريب، فضال عن نظام الترقيات بكل قطاع ومدخالته ونظام 
التســـجيل للطلبة عن مثيله لدى املتدربني، فقطاع التعليم وجميع 
من يضمهم من حملة الثانوية بعكس مدخالت قطاع التدريب الذي 
يضم من حملة الثانوية واملتوســـط وما دونها، واخلطط الدراسية 
بالكليات تختلف عن قطاع التدريـــب، ولفتت إلى أن االحتاد ليس 
ضد مكتســـبات قطاع التدريب فنحن نكن لهم كل االحترام ونقدر 
جهودهـــم، ونؤكد على احلفاظ علـــى حقوقهم كاملة غير منقوصة 
بعد عملية الفصل. وأوضحت احلمـــادي أن عملية فصل القطاعني 
ستتيح مساحة أكبر لتطوير قطاع التدريب ليتمكن من سد حاجة 
سوق العمل من العمالة الفنية املدربة واحلد من االستعانة بالعمالة 
الوافدة، كما ســـيتاح لقطاع التعليم التركيز على األبحاث العلمية 
ألعضاء هيئة التدريس، فضال عن أن عملية الفصل ستســـاعد على 
التوسع في تطبيق نظام البكالوريوس وتوفير تعليم جامعي لنحو 
٥٠ ألف طالب كويتي يدرسون باخلارج مع اإلبقاء على نظام الدبلوم 
ويفتح املجال للطالب املتفوق الســـتكمال البكالوريوس، وســـوف 
تساهم عملية الفصل في توفير احتياجات الدولة من الكفاءات العليا 

والدنيا حسبما يحتاج سوق العمل املستقبلي. 

 ضحى احلمادي

 «التطبيقي» كّرمت الرفاعي تقديرًا لجهوده

 محمد هالل الخالدي
  كرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ممثلة في مكتب املدير العام مدير عام الهيئة السابق 
د.يعقوب الرفاعي وذلك مبناسبة انتهاء مدة عمله في 
الهيئة، وجاء التكرمي تقديرا من العاملني في مكتب 
املدير العام على حسن تعاونه وتواصله الالمحدود 
مع جميع اعضاء الهيئة اإلدارية باملكتب خالل فترة 
إدارته لهذا الصــــرح االكادميي وذلك بحضور مدير 
عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي، ومدير عام الهيئة 

الســــابق د.حمود املضف، وأمني سر مجلس االدارة 
د.فيصــــل احلماد وعدد من اعضــــاء الهيئة اإلدارية 
مبكتب املدير العام بديوان عام الهيئة بالعديلية. واشاد 
د.يعقوب الرفاعي باإلدارة اجلديدة للهيئة املتمثلة في 
مديرها د.عبدالرزاق النفيسي، مؤكدا أنه سيواصل 
املسيرة ويضيف اللبنات اجلديدة في  تطبيق وتنفيذ 
االستراتيجيات التي تتبعها الهيئة في تزويد سوق 
العمل بالكوادر الوطنية الشبابية التي ستحمل على 

عاتقها مسؤوليات الوطن باملستقبل.

 عبدالجادر: الليبرانت على موقع 
«التطبيقي» اإللكتروني

 األثري: «التعليم العالي» بصدد 
  اعتماد ١٠ جامعات ماليزية

ـ كونا: كشــــف   كواالملبــــور 
املستشار ورئيس املكتب الثقافي 
الكويتــــي في اســــتراليا د.احمد 
االثري عن اعتزام جلنة االعتماد 
األكادميي بوزارة التعليم العالي 
اعتماد عدد من اجلامعات املاليزية 

املرموقة.
لـــــ «كونا» في    وقال االثري 
اتصال هاتفي امس انه قام أخيرا 
بزيارة الى ماليزيا للتعرف على 
اجلامعات هناك ونظام عملها حيث 
اطلع على اجلامعات املاليزية التي 
مت اختيارهــــا بناء على نتائجها 
وتقييمهــــا من قبل جلان اعتماد 
عاملية. واوضح ان املكتب الثقافي 

اعد بهذا الشــــأن دراسة استغرق العمل بها ١١ شهرا 
بالتعاون مع جلنة االعتماد االكادميي بوزارة التعليم 
العالي والتي يرأسها د.عايض املري. واضاف االثري 
ان اجلامعات املاليزيــــة التي تعتزم جلنة االعتماد 

االكادميي بوزارة التعليم العالي 
اعتمادهــــا والســــماح للطلبــــة 
الكويتيني بااللتحاق والدراســــة 
فيها هي اجلامعة االسالمية الدولية 
املاليزية واجلامعة الطبية الدولية 
وجامعة العلوم واالدارة وجامعة 
املاليزية واجلامعة  كيبانغسان 
املاليزيــــة وجامعة املالتي ميديا 
وجامعة بوترا املاليزية وجامعة 
ســــينز املاليزيــــة وجامعة مارا 
التكنولوجية وجامعة بتروناس 
التكنولوجية). واثنى االثري على 
قرار جلنة االعتماد االكادميي مؤكدا 
ان ماليزيا بلد مناســــب لتوافر 
البيئة الدراسية اجليدة للطالب 
فضال عن التسهيالت التي تقدمها احلكومة املاليزية 
فيما يتعلق بإجراءات االقامة ورخص تكاليف املعيشة 
مقارنة بالعديد من دول العالم وما تتمتع به من امن 

واستقرار على املستويني االمني واالجتماعي. 

 محمد هالل الخالدي
  اعلن عميد املكتبات والتقنيات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.حسان عبداجلادر عن تفعيل قواعد البيانات (الليبرانت) 
في موقع الهيئة االلكتروني: www.paaet.edu.kw واكد ان العمادة 
فخورة بهذا االجناز واخلدمات االكادميية التي حترص على توفيرها 
خلدمـــة اعضاء هيئة التدريس والتدريب، كما دعا اعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب لالستفادة من قواعد البيانات بجميع التخصصات 
العلمية واكد العمادة على امت االســـتعداد للرد على اي استفسار 

وتقدمي مساعدة ملن يحتاجها من هيئة التدريس والتدريب. 

 «GUST» في  A كوك: نسب الحاصلين على تقدير 
مرتفعة والرسوب ال يتجاوز ١٫٥٪

 رابطة GUST: نجحنا في زيادة الساعات الدراسية 
في «الصيفي» ونعمل على استحداث تخصص جديد

 محمد المجر
  أكد نائب الرئيس للشؤون 
األكادميية في جامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
د.روبرت كوك ان نسب النجاح 
والرسوب في اجلامعة للفصل 
الدراســــي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ 
طبيعية وتعكس واقع مستوى 
الطلبة في التحصيل العلمي، 
موضحا ان اإلحصائيات األخيرة 
النجاح  فيما يتعلق بنســــب 
والرسوب ال تدعو للهلع، بل 
الى مستوى مميز  انها تشير 
لطلبة اجلامعة. ولفت د.روبرت 
كوك في تصريح صحافي الى 

 F ان الزيادة في نســــبة احلاصلني على تقدير
وFA بســــيطة وال تتجــــاوز ١٫٥٪ إذا ما قورنت 
باألعوام املاضية، مشــــيرا الــــى ان هذه الزيادة 
الطفيفــــة ترجع الى أعداد احملرومني احلاصلني 
على تقدير FA بسبب جتاوزهم ساعات الغياب 
املسموح بها في احملاضرات، مشيرا في الوقت 
ذاته الى ان جامعــــة اخلليج قد حددت للطلبة 
ساعات غياب معينة، كما اتبعت في ذلك نظام 

احلضور اإللكتروني. 
  وبني د.كوك ان GUST دائما ما تتميز بتوفير 
البيئة املناســــبة حلل كل املعضــــالت التي قد 
تواجه الطلبة، مؤكــــدا ان مكتب حياة الطالب 
في اجلامعة يعمل على تذليل جميع الصعوبات 
التي تواجه الطلبة من خالل النظر فيما يقدم من 

أعذار فيما يخص الغياب عن 
محاضراتهم، ويتم ذلك وفق 
التي  لوائح وقوانني اجلامعة 
تتيح للطالــــب املتغيب بعذر 
رسمي إعادة تسليم الواجبات 
واالمتحانات. وأوضح د.كوك ان 
تقدير درجة الطالب يرجع الى 
الرأي األكادميي ألستاذ املقرر، 
وفي حال ما إذا شعر الطالب 
بالظلم فإن إدارة اجلامعة تقوم 
بتشكيل جلنة تظلمات للنظر 
الطلبة على  في اعتراضــــات 

درجاتهم بعد رصدها. 
  وفــــي ختام حديثــــه، دعا 
د.روبرت كوك اجلميع الى النظر للجزء اململوء 
من الكأس ال الفارغ منه، مشــــيرا الى ان نسبة 
الطلبة احلاصلني على تقديرات الـ A وB التزال 
مرتفعة اسوة بالسنوات املاضية، متمنيا ان تزداد 
هذه النسبة في املستقبل من خالل اجتهاد طلبة 
اجلامعة ومثابرتهم في التحصيل العلمي، بغية 
ان يكونوا فاعلني في سوق العمل ومميزين في 
حياتهم املقبلة ملا فيه خير لهم ولبالدهم، مؤكدا 
ان اجلامعة ستعمل جاهدة على تأدية رسالتها 
بشكل يثري احلركة التعليمية في الكويت من 
خالل مساعيها الرامية نحو احلصول على االعتماد 
األكادميي وفق معايير عالية اجلودة، فجامعة 
اخلليج للعلــــوم والتكنولوجيا دائما ما حتقق 
االعتماد األكادميي من مجلس اجلامعات اخلاصة 

بتقدير امتياز وهو متيز يحسب لها. 

 محمد المجر
اللجنـــة    صـــرح رئيـــس 
 GUST االكادميية في رابطة طلبة
عبداحملسن االبراهيم بأن الرابطة 
أجنـــزت العديد مـــن مطالبها 
االكادميية وقطعت شوطا كبيرا 
مـــن برنامجها االنتخابي، رغم 
املصاعـــب وضيق الوقت الذي 
عانـــت منه الرابطة في الفصل 

الدراسي املاضي. 
  وبني االبراهيم ان العديد من 
املطالبات وافقت عليها االدارة 
اجلامعية، حيث أقر زيادة عدد 
الغيابات للمواد اليومية من ١٢ 

الى ٢٠ ساعة دراسية وإعادة صالحيات الغياب 
ألعضاء الهيئة التدريســـية وزيادة عدد االوقات 
الدراســـية في الفصل الصيفي الثاني، حيث كان 
يقتصر على فترتني فقط وأقامت العديد من دورات 
التقوية للمواد الدراسية وتوزيع مذكرات دراسية 
للعديد من املواد منها ككتب وأخرى كمراجعات 

للمواد. 
  وأكد االبراهيـــم ان الرابطة قدمت العديد من 
املطالبات في الفصل املاضي وهي قيد الدراســـة 
حاليا ومنها «استحداث تخصص جديد» تخصص 
العلوم السياســـية كتخصص يدرس في جامعة 
اخلليج ألهميته، واإلسراع في تسجيل املواد خارج 
اجلامعة كغير مقيد في جميع الفصول الدراسية 

وتطبيـــق نظـــام التخصصني 
 .Double Major

  وأضاف االبراهيم ان الرابطة 
تقدمت بدراسة عن نظام انذار 
املعدل الذي يتمثـــل في إلغاء 
جميع االنذارات الدراسية التي 
حصل عليهـــا الطالب في حال 
بلوغ معدله التراكمي النقطتني 
فما فوق، حيث ان النظام احلالي 
يحصل الطالب فيه على انذار أول 
في حال نزول معدله التراكمي 
عن النقطتني واجتيازه خمس 
عشرة وحدة دراسية، ويحصل 
على إنذار ثان اذا لم يرفع معدله، 
وان ثبت معدله حتت خط النقطتني يحصل حينها 
على انذار ثالث، وهو الطرد النهائي من اجلامعة، 
وفي الوقت ذاته يعتبر اإلنذار موجودا حتى لو مت 
تخطي النقطتني، وترى الرابطة أن النظام اجلديد 
املقترح هو احلل األنسب للطلبة، وهو من األمور 
التي حرصت على املطالبة بها الروابط السابقة 
ونظرا ألهميتها بالنســـبة لنا كممثلني شرعيني 
للطلبة كان هذا املطلب من أول مطالبنا في الرابطة 
احلالية. كما أوضح االبراهيم ان الرابطة تقدمت 
أيضا بالكثير من االعتراضات على بعض القرارات 
التي اتخذتها االدارة اجلامعية وكلها أخذت بعني 
االعتبار منها ما مت الوصول بها الى حل ومنها ما 

هو قيد الدراسة بحد تعبير االدارة اجلامعية.  

 روبرت كوك

 د.أحمد األثري

 عبداحملسن اإلبراهيم


